
 

 

 

  Boletim Informativo n. 4 – 2018  

 

Prezados (as) aluno (as), professores (as) e técnicos(as) da Faculdade de Direito, 

Buscando dar conhecimento à comunidade acadêmica de nossas principais 

iniciativas à frente da Direção da Faculdade de Direito da UFJF em 2018, 

apresentamos o Boletim Informativo n. 4. 

O ano de 2018 foi um ano de concretização de muitas metas e de enfrentamento 

de muitos desafios. Finalizando a gestão de 2014.2-2018.1, alcançamos grande 

parte dos objetivos estabelecidos em nosso planejamento estratégico, 

especialmente a consolidação de uma ambiência institucional e acadêmica 

plural, democrática, acessível e transparente. Dando início à gestão de 2018.2-

2022.1, a perspectiva é de fortalecimento das conquistas já obtidas e de avanço 

no rumo da inovação, zelando pela excelência dos nossos cursos de graduação 

e de pós-graduação, pelos valores da universidade pública e pela 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.   

Sua participação e contribuição serão sempre muito bem-vindas! 

Cordialmente, 

Aline Araújo Passos - Diretora da Faculdade de Direito 

Raquel Bellini de Oliveira Salles (Vice-Diretora na gestão 2014.2-2018.1)  

Luciana Gaspar Melquíades Duarte (Vice-Diretora na gestão 2018.2-2022.1) 

direcao.direito@ufjf.edu.br 
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I. CURSOS DE DIREITO DOS CAMPI DE JUIZ DE FORA E GOVERNADOR 

VALADARES RECEBEM SELO “OAB RECOMENDA” – 6ª EDIÇÃO, MANTENDO A 

UFJF ENTRE AS INSTITUIÇÕES QUE MAIS SE DESTACAM NO PAÍS.  

A Universidade Federal de Juiz de Fora recebeu em janeiro de 2019, mais uma vez, o 

Selo “OAB Recomenda”, que tem como critério de avaliação o bom desempenho dos 

cursos de Direito da instituição nas três edições anteriores do Exame da Ordem e no 

Enade – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. A Direção da Faculdade 

parabeniza seus professores/as, técnico-administrativos/as e alunos/as.  

 

 

II. INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO 

Com o apoio financeiro da Associação de Ex-Alunos da Faculdade de Direito da UFJF, foi 

realizada a reforma e troca dos estofados do auditório, bem como o reparo de diversas 

cadeiras do Núcleo de Prática Jurídica. Com verba da unidade, também foram 

adquiridas novas persianas e realizadas melhorias na sala dos professores. 
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III. NOVO ESPAÇO NO NPJ: INAUGURADO O NÚCLEO DE DIREITOS DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Buscando incentivar a extensão, a Direção, com o apoio da Supervisão do Núcleo de 

Prática Jurídica e da Pró-Reitoria de Extensão, estruturou espaço físico para o 

funcionamento do Núcleo de Direitos das Pessoas com Deficiência, resultado do projeto 

de extensão desenvolvido pelas Professoras Aline Passos e Raquel Bellini. O Núcleo tem 

entre seus objetivos a prestação de assessoria jurídica gratuita a pessoas com 

deficiência de baixa renda e suas famílias, buscando a efetivação dos direitos 

preconizados pela Convenção da ONU de 2007 e pela Lei Brasileira de Inclusão. Os 

atendimentos ao público são realizados mediante prévio agendamento, pelo número 

(32) 3215-5654 ou pelo e-mail extensaoufjf.pcd@gmail.com.  

 

 

 

 

 

 

IV. EVENTOS ORGANIZADOS OU APOIADOS PELA DIREÇÃO DA FACULDADE 

IV.1. Recepção de Calouros e de Novos Professores Concursados 
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No ano de 2018, a Direção, em conjunto com o DABC – Diretório Acadêmica Benjamin 

Colucci, organizou eventos de recepção dos alunos calouros do Direito nos dois 

semestres letivos, com palestras pelos novos professores concursados, visitas ao Núcleo 

de Prática Jurídica e apresentação das iniciativas institucionais e discentes.    

 

Acima, professores concursados Caroline Pinheiro, Karen Artur, Natalia Guimarães, Regina Tavares e Bruno 

Stigert. 

 

IV.2. As Mulheres e a Justiça  

A Direção apoiou o evento “As Mulheres e a Justiça”, realizado sob coordenação da 

Professora Ellen Rodrigues em homenagem ao Dia da Mulher, com a participação 

também das professoras Letícia Delgado (palestrante - Faculdade Doctum), Cláudia 

Toledo e Raquel Bellini (debatedoras – UFJF). 

 

IV. 3. Seminário “Direito, Vulnerabilidade e Pessoa com Deficiência”  

A Direção apoiou a realização do Seminário “Direito, Vulnerabilidade e Pessoa com 

Deficiência”, em abril de 2018, sob coordenação das Professoras Aline Passos e Raquel 

Bellini. O evento, fruto do projeto de extensão “Núcleo de Direitos das Pessoas com 
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Deficiência”, contou com participação de professores e alunos de diversas instituições 

de ensino e áreas do conhecimento, representantes de órgãos públicos e entidades 

privadas, bem como com pessoas com deficiência e suas famílias, e teve como objetivo 

a difusão de informação, conhecimento e discussão sobre as principais mudanças 

determinadas pela Convenção das Nações Unidas de 2007 e pela Lei Brasileira de 

Inclusão de 2015.  

O evento também teve o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, da Diretoria de Ações 

Afirmativas e da Faculdade de Comunicação da UFJF, que viabilizaram cerimonial e 

plena acessibilidade comunicacional, mediante cobertura por intérpretes de libras e 

audiodescritores em tempo integral, durante os dois dias do seminário.  

Partindo de uma proposta interdisciplinar, os nove painéis, com um total de vinte e sete 

palestrantes, enfrentaram os principais desafios para a efetivação dos direitos das 

pessoas com deficiência na perspectiva de diversos ramos do Direito, em diálogo com 

outras áreas, destacando-se o debate com jornalistas, psicólogos, educadores, 

engenheiros, médicos, entre outros profissionais. As conferências principais foram 

proferidas pelas Professoras Heloisa Helena Barboza (UERJ) e Joyceane Bezerra de 

Menezes (UFC e Unifor).  

Durante o seminário, foi exibido o curta-metragem “No seu lugar”, produzido pela 

Universidade de São Carlos, sob condução da Professora Verônica de Andrade Mattoso 

(UFRJ), especialista em audiodescrição. Foi também realizada roda de conversa com 

pessoas com deficiência e familiares, que trouxeram importantes reflexões sobre a 

inclusão na realidade brasileira. 

O evento foi aberto com a participação especial do tecladista Bruno Fernando Luiz, que 

demonstrou a tocante experiência de uma pessoa com deficiência visual na música, e 

foi encerrado com a divulgação e premiação dos vencedores do “I Concurso Nacional 

de Fotografia para Estudantes de Direito”, que teve como tema a “Convenção 

Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência: O Olhar do Fotógrafo como 

Parâmetro”, promovido pelo LABB - Laboratório de Bioética e Direito da UFLA.  

O “Núcleo de Direitos das Pessoas com Deficiência” foi apresentado à comunidade 

acadêmica e ao público externo pelos alunos bolsistas do referido projeto de extensão.   

As temáticas abordadas durante o seminário integrarão obra coletiva a ser lançada em 

2019, reunindo diversas contribuições.    
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Ao lado, fotografia premiada, do estudante de 

Direito da UFLA, Luiz Henrique Soares de Jesus:      “O 

cerne da superação é a ânsia por se libertar”.   

 

 

 

 

IV.4. III SEMPEX - Seminário de Pesquisa e Extensão da Faculdade de Direito 
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Realizou-se em maio de 2018 o III SEMPEX da Faculdade de Direito, que contou com a 

participação de diversos professores e 

alunos da instituição e apresentação 

de sessenta e sete trabalhos 

abrangendo resultados de pesquisas e 

iniciativas extensionistas. O evento foi 

organizado em doze painéis, durante 

cinco dias, com o objetivo precípuo de 

promover o compartilhamento de 

ideias e experiências, a integração da 

comunidade acadêmica e a 

divulgação de oportunidades. Os resumos, de autoria de professores da UFJF, de distintas 

áreas e departamentos, dos campi de Juiz de Fora e Governador Valadares, bem como 

de alunos e ex-alunos da graduação e da pós-graduação em Direito serão em breve 

publicados nos Anais eletrônicos a serem disponibilizados no site da Faculdade. Os 

certificados do III SEMPEX também serão disponibilizados em breve.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao lado, Aula Magna proferida pelo Prof. 

Raphael Carvalho de Vasconcelos (UERJ): “Os 

Dilemas do Rinoceronte Acuado: o Inviável e o 

Urgente no Direito Internacional 

Contemporâneo” 
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IV.5. Palestra do Professor José Luiz Quadros de Magalhães 

Em maio de 2018, por iniciativa do Professor Bruno Stigert e 

com o apoio da Direção, foi proferida pelo Prof. Dr. José Luiz 

Quadros (UFMG e PUC-Minas) a palestra “Crise da 

Modernidade e Novas Perspectivas”, que suscitou 

oportunas reflexões sobre os problemas sociais e as 

dificuldades políticas de nosso tempo.  

IV.6. II SENJUR - Seminário de Ensino Jurídico da 

Faculdade de Direito 

Em junho de 2018, a Direção organizou o II Seminário de Ensino Jurídico da Faculdade de 

Direito, que contou com a participação de professores da UFJF e de outras instituições de 

ensino superior, públicas e privadas, mestrandos, doutorandos, coordenadores e 

gestores de cursos de Direito, bem como alunos de graduação interessados.  

O evento se propôs a incentivar discussões necessárias sobre a inovação no ensino 

jurídico, com palestras, apresentação de trabalhos e oficinas. Foram abordadas, entre 

outras temáticas, a educação inclusiva, práticas avaliativas inovadoras, metodologias 

ativas, o projeto da clínica de direitos fundamentais da UFJF, a integração entre ensino, 

pesquisa e extensão e as novas diretrizes curriculares estabelecidas pelo MEC.  

Na primeira foto, exposição de trabalho por alunos do Mestrado em Direito e Inovação da UFJF. 

Na segunda foto, Prof.ª Maria Paula Dallari Bucci (USP), que palestrou sobre “Projetos inovadores 

de curso de Direito: desafios para construção e avaliação”. Na terceira foto, Prof. Caio Lara 

(Escola Superior Dom Helder Câmara-BH), que ministrou oficina sobre “O sistema Prezi e a 

linguagem de comunicação audiovisual”, e professores participantes.  



 

9 Direção da Faculdade de Direito da UFJF - Boletim Informativo n. 4 - 2018 

A proposta da Direção é que o Seminário de Ensino Jurídico aconteça anualmente, 

fomentando o crescimento institucional, a coesão do corpo docente e uma positiva 

troca de vivências entre professores de instituições diversas. 

Em breve estarão disponíveis no site da Faculdade os Anais do evento, com os resumos 

referentes aos trabalhos apresentados.  

IV. 7. Mutirão no Bairro Dom Bosco  

Em agosto de 2018, a Faculdade de Direito aderiu ao mutirão organizado pela Pró-

Reitoria de Extensão no Bairro Dom Bosco, com o objetivo de promover o Programa Boa 

Vizinhança e fornecer à comunidade do entorno da UFJF, gratuitamente, orientações e 

serviços de diversas áreas. Professores e alunos atuantes no Núcleo de Prática Jurídica e 

em projetos de extensão, bem como a Colucci Consultoria Jurídica Júnior, fizeram 

plantões e atendimentos na sede da Associação dos Amigos – ABAN. 
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IV.8. VIII EPED - Encontro de Pesquisa Empírica em Direito  

Realizou-se de 20 a 24 de agosto de 2018, na Faculdade de Direito, por iniciativa do 

Professor Marcos Vinício Chein Feres 

e com o apoio da Direção, o VIII 

Encontro de Pesquisa Empírica em 

Direito, promovido pela REED – Rede 

de Pesquisa Empírica em Direito. O 

evento teve alcance nacional, 

abrangendo vinte e oito grupos de 

trabalho, onze mesas redondas e 

vinte e sete pôsteres, com temáticas multidisciplinares. Durante o Encontro, também foi 

realizado o 5º Curso de Métodos e Técnicas de Pesquisa em Direito, com diversas 

oficinas. 

 

 

 

 

 

 

IV.9. Simpósio “30 anos de Constituição, Novo Constitucionalismo e 

Inovação”  

Realizou-se nos dias 25 e 26 de outubro o Simpósio “30 anos de Constituição, Novo 

Constitucionalismo e Inovação”, organizado pela Direção da Faculdade de Direito da 

UFJF em parceria com a Faculdade de Direito Doctum e com a Rede para o Novo 

Constitucionalismo Latino-Americano.  O evento contou com três grandes conferências, 

proferidas pelos Professores Tatiana Ribeiro (UFOP) - “Direito à diversidade”, José Aurélio 

de Araújo (UERJ) - “O processo e a efetivação dos direitos constitucionais”, e José Luiz 

Quadros de Magalhães (UFMG e PUC-Minas) - “O novo constitucionalismo democrático 

latino-americano”, além de um painel, com o tema “O direito administrativo como 

instrumento de realização de direitos fundamentais” e a participação dos Professores 
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Raquel Urbano de Carvalho (UFMG) e Geraldo Spagno (UFMG), uma mesa redonda 

sobre “A inclusão da pessoa com deficiência na perspectiva constitucional”, com a 

participação dos Professores Aline Passos e Raquel Bellini (Faculdade de Direito da UFJF), 

Elita Martins (Faculdade de Educação da UFJF) e Emmanuel Pedroso (Faculdade de 

Arquitetura da UFJF), e, ainda, dezesseis minicursos e quatro grupos de trabalhos, com a 

participação de diversos professores de distintas instituições.  
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IV. 10 Direção apoia visitas ao Tribunal Regional do Trabalho  

Nos últimos anos, por iniciativa do Professor Flávio Bellini, a Direção da Faculdade vem 

apoiando visitas técnicas pelos alunos ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em 

Belo Horizonte.  
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V. ARQUIVO HISTÓRICO DA FACULDADE DE DIREITO 

A Direção, com o suporte dos servidores técnico-administrativos da Secretaria, vem 

promovendo desde 2017 a organização do arquivo e realizando o inventário dos 

documentos de valor histórico da Faculdade de Direito, sendo que, desde 2018, conta 

com Projeto de Treinamento Profissional específico para a execução do trabalho, com a 

participação de acadêmica do curso de história e de profissionais do Arquivo Central.   

 

 

VI. COLUCCI CONSULTORIA JURÍDICA JÚNIOR COMPLETA 5 ANOS E ALCANÇA 

CLUSTER 5 
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A Direção apoia o MEJ – Movimento Empresa Júnior e orgulha-se do trabalho de 

excelência que vem sendo prestado pela COLUCCI CONSULTORIA JURÍDICA JÚNIOR, 

fruto de iniciativa discente, que vem ganhando cada vez mais destaque na promoção 

da cultura empreendedora no âmbito do curso de Direito.  A COLUCCI completou 5 anos 

de existência em 2018 e já é classificada como Empresa Júnior Cluster 5 ou de Alto 

Impacto, o nível mais maduro, utilizado para designar as empresas juniores que mais 

transformam a sociedade por meio de suas soluções. 

 

 

  

 

 

 

     

 

Acima, comemoração dos 5 anos da Colucci, com alunos fundadores, ex-gestores e diretores.   
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VII. FACULDADE DE DIREITO DA UFJF CONQUISTA MEDALHA DE PRATA EM 

OLIMPÍADAS 

Com o apoio da Direção, a equipe 

integrada pelos alunos Alexandre 

Aguilar Santos, Ana Clara Oliveira, Ana 

Cristina Maciel, Daniel Gussem, Laís 

Caixeiro, Lorena Oliveira, Isabella Lima e 

Victor Garcia representou a Faculdade a 

UFJF nas Olimpíadas do Conhecimento 

Jurídico, realizadas pela ABDC - 

Academia Brasileira de Direito Civil entre 

os dias 3 e 5 de outubro de 2018, em São 

Paulo. Competindo com diversas outras 

instituições de ensino superior de todo o Brasil 

em várias modalidades de prova, nossa equipe 

conquistou MEDALHA DE PRATA na prova de 

legislação.  

A UFJF vem sendo representada nas 

Olímpiadas da ABDC desde o ano de 2014, já 

tendo conquistado o primeiro (2014) e segundo 

lugares (2015 e 2016), bem como medalhas em provas específicas. A Direção 

parabeniza e agradece aos alunos e alunas de todas as equipes por sua dedicação e 

coragem.  

Rumo às Olimpíadas de 2019! 

 

VIII. A DIREÇÃO PARTICIPA 

A Direção segue participando ativamente do Fórum de Diretores da UFJF, que é um 

espaço de diálogo criado pelos Diretores das Unidades com o objetivo de aprofundar 

discussões sobre temas comuns e de interesse coletivo da Universidade. 
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IX. HOMENAGEM A SERVIDORES APOSENTADOS 

Em 15 de maio de 2018, a Direção da Faculdade de Direito prestou homenagem ao 

servidores recém-aposentados da 

Faculdade de Direito, Professora 

Flávia Lovisi e Técnico-

Administrativos José Edmundo 

Teixeira e José Márcio Camargo, 

em agradecimento aos serviços 

prestados durante tantos anos à 

Universidade Federal de Juiz de 

Fora. 

 

 

À esquerda, José Edmundo Teixeira, 

e à direita, Professora Flávia Lovisi. 

 

 

 

X. MEDALHA JK: HOMENAGEM PÓSTUMA AO EX-ALUNO DA FACULDADE DE 

DIREITO, GABRIEL SALES PIMENTA  

O Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora 

reuniu-se no dia 14/12/2018, no Anfiteatro do Museu de Arte 

Murilo Mendes, em cerimônia solene, para a entrega da 

Medalha Juscelino Kubitschek, criada para premiar seus 

servidores e ex-servidores, bem como alunos e ex-alunos, que 

tenham se destacado no cenário nacional ou que tenham 

prestado relevantes serviços à UFJF. 
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Foi prestada homenagem póstuma ao ex-aluno da Faculdade de Direito, GABRIEL SALES 

PIMENTA, que empresta seu nome ao Projeto de Extensão NAJUP, de assistência jurídica 

popular, em reconhecimento à sua relevante, ainda que breve, carreira como 

advogado popular, defensor dos direitos de trabalhadores rurais no Estado do Pará. 

XI. SUSTENTABILIDADE E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL 

A Faculdade de Direito aderiu à Coleta Seletiva da 

Coordenação de Sustentabilidade da UFJF, que propicia a 

separação do lixo reciclável para destinação adequada. O 

trabalho de coleta seletiva vem sendo realizado em 

colaboração com o Programa de Extensão “Recicla UFJF: 

Núcleo de apoio ao trabalho autogestinário e à educação 

ambiental”, coordenado pela Profa. Dra. Maria Helena 

Rodrigues Gomes (Engenharia Sanitária e Ambiental). O 

programa possui projetos associados coordenados pelos 

Professores Ana Lívia Coimbra (Serviço Social), Luciana Holtz 

(Ciências Contábeis) e Sérgio Negri (Direito).                  

Também com o mesmo objetivo de contribuir para a 

preservação ambiental, a Direção lançou, no segundo 

semestre de 2017, campanha de conscientização para que os restos de cigarros sejam 

descartados exclusivamente nos recipientes próprios e a Secretaria da Faculdade de 

Direito continua recebendo pilhas e baterias a serem adequadamente descartadas. 
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XII. CONHEÇA O PORTAL JURÍDICO 

O Portal Jurídico (http://portaljuridico.wixsite.com/site), criado pelo bibliotecário da 

Faculdade de Direito Sérgio Reis, oferece aos alunos, professores, pesquisadores, 

servidores e profissionais do Direito ampla base para pesquisa de conteúdo jurídico, 

dicas de metodologia e informações sobre a biblioteca setorial.  

XIII. ACERVO DA BIBLIOTECA SETORIAL E LIVROS EM BRAILE 

Correspondendo à iniciativa da Secretaria do Conselho de Graduação - CONGRAD, a 

fim de renovar o acervo das bibliotecas, a Direção levantou junto aos professores do 

curso de Direito títulos indicados para compra, priorizando aqueles integrantes da 

bibliografia básica das disciplinas. Foi adquirida grande parte das obras recomendadas, 

que em breve estarão à disposição na biblioteca setorial. 

Em prol da educação inclusiva, a Direção também destinou ao acervo obras em braile, 

entre elas a Convenção das Nações Unidas sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, 

de 2007. 

 

XV. INOVAÇÕES METODOLÓGICAS: PRIMEIRA “SEMANA DA INTEGRAÇÃO” 

DA FACULDADE DE DIREITO ACONTECERÁ EM MAIO DE 2019  

Como resultado de reuniões convocadas pela Direção e intenso debate entre os 

professores a partir de 2017, com a participação da representação discente, visando 

promover inovações metodológicas, autoconhecimento institucional e engajamento da 

comunidade acadêmica, acontecerá de 27 a 31 de maio de 2019 a I Semana da 

Integração da Faculdade de Direito da UFJF.  

O evento pretende reunir iniciativas antes já promovidas no âmbito da Faculdade, tais 

como o Seminário de Pesquisa e Extensão (quarta edição), o Seminário de Ensino 

Jurídico (terceira edição) e o Simpósio Carreiras Jurídicas (quarta edição), bem como 

inaugurar outras propostas que viabilizem novas reflexões, troca de saberes entre todos 

os segmentos, mostra das atividades acadêmicas voltadas ao ensino, à pesquisa e à 

extensão, interlocução entre graduação e pós-graduação e discussões sobre inovações 

nas práticas metodológicas e avaliativas,.  

Serão primeiramente oportunizadas inscrições para apresentação de projetos e 

colaboração na organização do evento. Após a fase de inscrição de projetos, será 
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divulgada a programação final e abertas as inscrições para os participantes ouvintes em 

diversas atividades a serem oferecidas, entre elas Direito e Cinema, Minicursos, Oficinas, 

Apresentações Culturais, Conferências e Palestras.  

Também já se encontram disponíveis as normas para submissão de trabalhos para o 

Seminário de Pesquisa e Extensão que integrará o evento. FIQUEM ATENTOS AOS PRAZOS! 

Mais informações e inscrições no link: https://goo.gl/forms/M6fJqvwta2QYwye63 

XVI. DIREÇÃO ASSUME GESTÃO 2018-2022 COM NOVA VICE-DIRETORA 

No final de agosto de 2018, iniciou-se a gestão 2018/2022 da Faculdade de Direito, após 

eleições conduzidas pela Congregação e pelo Diretório Acadêmico Benjamin Colucci. A 

Diretora Aline Araújo Passos foi empossada em seu segundo mandato e a Professora  

Luciana Gaspar Melquíades Duarte, anteriormente coordenadora do curso diurno, 

assumiu a Vice-Direção, antes exercida pela Professora Raquel Bellini de Oliveira Salles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acima, Reitor Marcus David na cerimônia de posse dos cargos de Direção e Vice-Direção da 

Faculdade de Direito, com as Professoras Aline Passos (Diretora) à sua esquerda, Luciana 

Melquíades (nova Vice-Diretora) à sua direita e Raquel Bellini (Vice-Diretora na gestão 2014-

2018). 

 

XVII. LEIA E PUBLIQUE 

 

ALETHES - Periódico Científico dos Graduandos em Direito da 

UFJF 
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O periódico recebe trabalhos de diferentes disciplinas, áreas de conhecimento, 

perspectivas metodológicas e abordagens teóricas que dialoguem, em alguma 

medida, com a ciência do direito. O periódico é voltado exclusivamente a publicações 

de graduandos e graduandas e tem o apoio institucional da Faculdade de Direito da 

UFJF.  

https://www.facebook.com/periodicoalethes/ 

 

 

 

REVISTA ÉTICA E FILOSOFIA  

POLÍTICA DA UFJF  

http://www.ufjf.br/eticaefilosofia/ 

 

 

 

REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS                                    

E EMPRESAS 

http://homacdhe.com/journal/pt/apresentacao/ 

 

 

 

 

 

REVISTA DE DIREITO CONSTITUCIONAL,  

INTERNACIONAL E COMPARADO  

http://rdcic.ufjf.emnuvens.com.br/rdcic              
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XVIII. NOSSA MISSÃO E NOSSOS VALORES  

 

Já se sabe, mas é sempre importante lembrar: após ampla discussão entre 

todos os segmentos da Faculdade, conforme planejamento estratégico 

aprovado em fevereiro de 2015 pelo Conselho de Unidade, eis a nossa 

missão e os nossos valores: 

 

NOSSA MISSÃO  

Promover formação reflexiva e crítica em Direito, fundada na 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, em consonância com 

as demandas sociais, garantindo a pluralidade de perfis profissionais. 

 

NOSSOS VALORES 

• Gestão democrática, participativa, transparente e inclusiva.  

• Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. 

• Ética e cooperação.  

• Diálogo. 

• Liberdade de expressão e de cátedra. 

• Excelência, eficiência e inovação. 
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Este Boletim também está disponível no site da Faculdade de Direito da UFJF: 

 

 


